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تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع
حمیده عبدل زاده 1،حمیدرضا طاهری 2،علیرضا صابری

کاخکی3

چکیده
مقدمه و هدف :روش نمایش ویدئویی ،روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهدهای میباشد .یکی از متغیرهای بینایی که متخصصین
بر اثرات آن در یادگیری مشاهدهای ،بیشتر تأکید دارند و بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است ،زاویه نمایش ویدئویی است .هدف این
پژوهش بررسی تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع بود.
روش شناسی:این مطالعه ،نیمه تجربی با طرح تحقیق پیش آزمون – پس آزمون بود .تعداد  60دانشجوی دختر به صورت داوطلبانه در
این تحقیق شرکت کردند و با توجه به نمرات عملکردشان در پیش آزمون ،در  6گروه (زاویههای  240 ،180 ،120 ،60 ،0و  )300تقسیم
و همگن سازی شدند .پس از آن شرکتکنندگان در مرحله اکتساب  6بلوک تمرینی (هر بلوک  10پرتاب) به پرتاب دارت در صفحه افقی
پرداختند .سپس آزمون یادداری تأخیری مشابه با شرایط پیش آزمون 48 ،ساعت پس از آخرین جلسه اکتساب ،انجام شد .دادهها با استفاده
از تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر در مرحله اکتساب و آزمون تحلیل واریانس یک راهه در آزمون یادداری در سطح معنی داری
 0/05تحلیل شدند.
یافته ها :یافتههای تحقیق نشان دهنده تاثیر معنی دار بلوک و بلوک × زاویه بر اکتساب مهارت شرکتکنندگان بود ( )p>0/05ولی اثر
زاویه معنی دار نبود ( )p>0/05در حالیکه در آزمون یادداری تفاوت معنیداری بین زاویه های مورد مطالعه مشاهده شد ( )p>0/05به
نحوی که شرکت کنندگان زاویه  180درجه عملکرد بهتری را در آزمون یادداری داشتند.
بحث و نتیجهگیری :تمرین یادگیری مشاهدهای علی الخصوص مشاهده حرکت الگوی ویدئویی از زاویه  0و  180درجه ،به دلیل
مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنیها از الگو ،باعث بهبود عملکرد میگردد در حالیکه برای یادگیری بیشتر ،مشاهده حرکت
از زاویه  180درجه ،به دلیل درگیر کردن یادگیرنده در فرایندهای حافظهای و شناختی بیشتر ،میتواند با هدف بهبود یادگیری مورد توجه
قرار گیرد.
واژگان کلیدی :زاویه نمایش ،الگوی ویدئویی ،اکتساب ،یادداری ،تکلیف بدیع

 .1حمیده عبدل زاده دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران،
 .2حمیدرضا طاهریاستاد دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،مشهد ،ایران)Hamidtaheri@um.ac.ir( 09153179331،
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مقدمه
مشاهده نمایش مهارتهای حرکتی دیگران ،زمانیکه با تمرین بدنی آن مهارت ترکیب میشود ،یک شکل رایج از
یادگیری است که الگودهی1نامیده میشود .الگودهی نه تنها یادگیری را افزایش میدهد ،بلکه یک روش بسیار مؤثر
در اکتساب مهارت نسبت به تمرین به تنهایی میباشد ( .)1اثر بخشی روش یادگیری مشاهدهای ،در مطالعات زیادی
به اثبات رسیده و در حیطههای حرکتی و شناختی ،مورد توجه محققین میباشد (.)2-5بینایی به عنوان مهمترین
منبع تامین اطالعات دستگاه عصبی مرکزی ،از ادراک حرکت انسان حمایت میکند و یک ویژگی ضروری در
یادگیری مشاهدهای است .این نوع از یادگیری ،فراگیر را با مشاهدهی دیگران ،ملزم به تفسیر اطالعات الزم به
دستورات حرکتی برای بازتولید رفتار مشاهده شده میکند(.)6
شرایط و عوامل متفاوتی در اثربخشی یادگیری مشاهده ای ،تأثیر میگذارد .ویژگیهای الگو ،ویژگیهای مشاهده
کننده ،ویژگیهای تکلیف و شرایط ارائۀ الگو از این جمله است ( .)7بعد از یادگیری مقدماتی ،مشاهدۀ الگوباعث
یادگیری الگوی بهینه و تامین عناصر پویای مورد نیاز برای حرکت میشوند( .)8یکی از روش های الگودهی ،الگوی
ویدیویی ،میباشد( .)4مشاهده الگوهای واقعی حرکت ،یعنی اجرای الگو توسط مربی یا هر شخص دیگر در مقابل
روشهای ویدئویی ،از جمله روشهای مرسوم در کالس های آموزشی تربیت بدنی و مراکز توانبخشی است (،)9
اما نتایج مطالعات اخیر برای مثال ،مطالعۀ دایان اران2و همکاران (  ،)2016که به تفاوت دو الگو در مشاهده اجرای
حقیقی و اجرای ویدئویی حرکت پرداخته شده بود ،مشخص گردید روش ویدئویی به مراتب از مشاهده واقعی حرکت،
نتیجه بهتری را بدنبال دارد (.)10
یکی از ویژگیهایی که ممکن است بر نوع استفاده از الگو در یادگیری مشاهدهای اثر بگذارد ،سطح تواناییهای
یادگیرنده است .یادگیری مشاهدهای معموالً برای افزایش سطح مهارت اکتسابی افراد مبتدی و یا ورزشکاران با
سطح متوسط بکار میرود( .)11همچنین تأثیر الگودهی در مهارتهای حرکتی ،بسته به ماهیت و ویژگی تکلیف
متفاوت میباشد و همهی شاخصههای مهارت حرکتی و حرکت به صورت یکسان از طریق الگوسازی یاد گرفته
نمیشوند .مشاهدهکنندگان از الگو سازیهای حرکات مداوم و متوالی بیشتر یاد میگیرند تا حرکات مجرد( .)11در
مهارت های مداوم مشاهده کل بدن در حرکت الزامی است اما در مهارتهای مجرد مشاهده همان عضو مجری
کفایت میکند ( .)6به طور کلی هر چه مهارت سادهتر و دارای اجزای کمتری باشد اثر بخشی مشاهده بیشتر خواهد
شد ( .)12و دلیل این تفاوتها این میباشد که محققان در تحقیقات اخیر ،دریافتند که حرکات مجرد و مداوم ،از
مکانیسمهای کنترل حرکتی جداگانهای در سیستم حرکتی استفاده میکنند (.)13
از آنجاییکه روش نمایش ویدئویی ،روش برتر نمایش الگو در یادگیری مشاهدهای میباشد ،برخی شرایط ارائه
الگو ،در نمایش ویدئویی موثر هستندکه از این جمله میتوان به متغیرهای بینایی اشاره کرد .شناسایی این متغیرها
و کنترل آنها ،برای افزایش اثربخشی یادگیری مشاهدهای بسیار بااهمیت میباشد .یکی از متغیرهای بینایی که
متخصصین بر اثرات آن در یادگیری مشاهدهای ،بیشتر تأکید دارند ،زاویه3نمایش ویدئویی میباشد ( )14 ,7با وجود
این ،به نظر میرسد که این ویژگی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است.

3. Angle at which a model is viewed

1. Modeling
2. Dayan, Eran, et al
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مک کوالق1و ویس ()2001به این نکته اشاره کردند که ارائه اطالعات بصری در خصوص مهارتها ممکن
است بر اکتساب جنبههای زمانی و فاصلهدهی حرکات یادگیرنده تاثیرگذار باشد( .)15فلیشمن و گاگنی،)1954(2
اشاره کردند که زاویه مشاهده الگو ،یک عامل مهم در آموزش است که میتواند اثرات الگودهی را تحت تاثیر قرار
دهد ( .)14مطالعات متعددی درخصوص زاویه نمایش انجام شده است .برای مثال ،ایشیکورا و اینوماتا ،)1995( 3،در
تحقیقی بر روی یادگیری مهارت حرکتی توالی رقص ،به این نتیجه رسیدند که گروه الگوی ذهنی(فاعلی) ،که
مهارت را از نمای پشتی الگو به تصویر میکشد ،توالی حرکت را خیلی سریعتر و گروه الگوی عینی(مفعولی) یا
الگوی غیرهمسو با الگو و از روبرو ،توالی حرکت را دیرتر یاد گرفتند .همه گروهها در آزمون یادداری عملکرد مشابهی
را نشان دادند ( .)16مجدداً ایشیکورا و اینوماتا( ،)1998در تالش برای تشخیص بین دو استراتژی پردازش معکوس
برای یادگیری الگودهی شده مهارت حرکتی ،به این نتیجه رسیدند که الگوی عینی ،ممکن است منجر به یادگیری
بیشتری گردد اما فراگیر برای عبور از مرحله اکتساب به زمان بیشتری نیاز دارد ،در حالیکه در الگوی ذهنی ،فراگیر
کارایی در مهارت را زودتر نشان میدهد(.)17روشال4هم در سال  1961از نتایج بهتر مرحلۀ اکتساب ،بدنبال استفاده
از الگویذهنی،حین استفاده از تکلیف گره زدن حمایت کرد( .)18با این وجود هنگام تکرار آزمایش روشال ،سم
بروک ،)1998( 5هیچ اختالفی در نتایج اکتساب بین گروههای الگویذهنی و عینی ،پیدا نکرد(.)19
جردن(،)19796اثرات جهت گیری مشاهده هنگام یادگیری گامهای رقص را با تجزیه و تحلیل توالی فضایی و
زمانی اجرا ،مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که جهت قرارگیری یادگیرنده یک عامل بسیارمهم در
یادگیری و اجرا بود و مشاهده الگو از چشم انداز پشت (ذهنی) بهترین نتایج را تولید نمود(.)7به همین منوال،
رمزی( ،)19957اثرات جهتگیری مشاهده الگودهی ویدیویی مهارت'دریافت' دربازیکنان هاکی روی چمن تازه کار
را ،مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که اثر یادگیری معنیداری وجود داشت ،اماهیچ تفاوتی بین دید جانبی،
ذهنی و ترکیبی در زمانبندی تماس چوب با توپ یافت نشد( .)7پرس8و همکاران( ،)2009تقلید توالی حرکات بدنی
را در شش زاویه 240-180-120-60-0و ،300بررسی کردند .نتایج نشان داد که زمانیکه الگو با زاویه صفر درجه
یا از پشت سر دیده میشود ،آزمودنیها دقیقتر عمل کردند( .)20ایشیکورا ( ،)2012در تحقیقی با عنوان تأثیرات
الگودهی حرکاتبدنی ترتیبی ،سه گروه مشاهده از پشت سر ،روبرو و ترکیبی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید
که همه گروهها ،الگوی حرکت را فرا گرفتند و  2گروه مشاهده از پشت سر الگو و ترکیبی ،نسبت به گروه مشاهده
از زاویه جلویی ،دقت بیشتری داشتند و تأثیر الگودهی در گروه زاویه مشاهده از پشت سر و گروه ترکیبی ،یکسان
بود( .)21با توجه به یکسان بودن نتایج یادداری در تحقیق ایشیکورا و اینوماتا( )16و برتری الگوی عینی(مشاهده از
روبرو) در یادگیری تکلیف ایشیکورا و اینوماتا( ،)17عدم اختالف در نتایج اکتساب گروههای مشاهده سم بروک(،)19
نتایج متفاوت دقت مشاهده دید روبرو و پشت سر در تحقیق پرس و همکاران ( )20و برتری دو گروه مشاهده از
پشت سر الگو و ترکیبی ،نسبت به گروه مشاهده از زاویه جلویی و تأثیر الگودهی یکسان در گروه زاویه مشاهده از
پشت سر و گروه ترکیبی در تحقیق ایشیکورا( ،)21این نتیجه گیری کلی که مشاهده از پشت سر الگو ،مؤثرتر از
مشاهده از روبرو است ،با توجه به تناقضات ذکر شده ،ممکن است تا اندازه ای نابجا باشد ،خصوصا اینکه تعداد
انگشت شماری آزمایش ،اثر زاویه دید را بر روی اکتساب و یادگیری مورد بررسی قرار داده اند( .)14در این تحقیق،
5. Sam brook
6. Jordan
7. Ramsey
8. Press, et al

1. McCullough
2. Fleishman & Gagne
3. Ishikura& Inomata
4. Roshal
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با توجه به نتایج تحقیقات گزارش شده ،این سوال به وجود می آید که آیا زاویه های مختلف نمایش ویدئویی
حرکت ،می تواند ادارک و در نهایت عملکرد و یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد؟ این احتمال وجود دارد که تغییر
زاویه نمایش ،منجر به اثرات متفاوتی بر دقت عملکرد و یادگیری در دید ذهنی و عینی داشته باشد.
با توجه به تحقیقات اندک در حیطه تأثیر زوایای مشاهده ،که عمدتاً مهارتهای زنجیرهای و مداوم(توالی رقص،
گره زدن و مهارت دریافت توپ بیسبال) بوده اند و دست برتری در آن نقش چندانی نداشته است و در نظر گرفتن
این مطلب که حرکات مجرد و مداوم ،از مکانیسمهای کنترل حرکتی جداگانهای در سیستم حرکتی استفاده می-
کنند( )13و همچنین چالشها و بحثهای علمی فراوان ،لزوم تحقیقات بسیاری در خصوص تأثیر زوایای مشاهده
علی الخصوص در حرکات مجرد احساس میشود .بنابراین در این پژوهش تأثیر زاویههای متفاوت نمایش الگوی
ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف پرتابی بدیع مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی
روش تحقیق این پژوهش ،نیمه تجربی است و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون – پس آزمون است.
شرکت کنندگان
شرکت کنندگان مورد بررسی در این پژوهش،تعداد  60نفر دانشجوی دختر با میانگین سنی  18-26سال و میانگین
قد  150 -170سانتیمتر بودندکه به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و هیچگونه تجربه قبلی مهارت
پرتاب دارت در صفحه افقی را نداشتند و همگی مبتدی و از نظر شاخص های بینائی در سطح نرمال قرار داشتند
که با استفاده از پرسشنامه دست برتری ادینبرگ ،راست برتری آنها مشخص شد و با توجه به نمرات عملکردشان
در پیش آزمون ،در  6گروه همگن تقسیم شدند.
ابزار تحقیق
ابزار این مطالعه ،تخته دارت در ابعاد استاندارد 10،پیکانک استاندارد دارت 7 ،دوربین فیلمبرداری ( full HDبا قابلیت
ضبط  300فریم در ثانیه) برای فیلمبرداری نمایش الگو از زوایای مختلف و صفحه دارت و پرده نمایش (در ابعاد 2
در  3متر) برای نشان دادن نمایش به شرکتکنندگان میباشد.
پرسشنامه دست برتری ادینبورگ
این پرسشنامه از  10سؤال تشکیل شده است و در آن برگزیدن یکی از دستها برای انجام فعالیتهای روزمره مثل
نوشتن ،نقاشی کردن ،پرتاب کردن و  ...مورد بررسی قرار میگیرد و یکی از ساده ترین پرسش نامههای دست
برتری و ابزاری کارآمد برای ارزیابی دست برتری به ویژه در تحقیقاتی است که به منظور غربالگری در علوم عصب-
روانشناختی برای تعیین جانبی شدن انجام میشود (.)22
نحوه اجرا
تکلیف مورد نظر به منظور بدیع بودن ،شکل تغییر یافته پرتاب دارت بود .در پرتاب دارت دست بصورتی قرار میگیرد
که ساعد دست در صفحه ساجیتال قرار میگیرد و حرکت حول محور فرونتال انجام میشود در حالیکه در این
تحقیق و در شکل تغییر یافته پرتاب ،حرکت ساعد از کنار بدن و بر روی صفحه هوریزنتال(افقی) و محور
ورتیکال(عمودی) ،قرار میگیرد و از فاصله  2/37متری پرتاب به طرفه تخته ،صورت میگیرد .هدف از این تکلیف
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گرفتن امتیازات بیشتر بوسیلۀ هدفگیری دارت اصالح شده با دست برتر به سمت یک هدف مخصوص دارت
استاندارد ( )Unicornبود که برای سیستم امتیازدهی نتایج این آزمایش اصالح شده بود .این هدف شامل  10دایرۀ
متحدالمرکز بود .مرکز هدف  2,25سانتیمتر قطر داشت و سایر دایره ها شعاعشان نسبت به دایرۀ قبلی  2,25سانتمتر
افزایش مییافت .مرکز هدف  10امتیاز داشت و امتیازات از داخل به خارج کم شده به گونهای که دایرۀ داخلی 10
امتیاز و دایره بیرونی تنها یک امتیاز داشت .ضمنا ارتفاع صفحه دارت با توجه به قد آزمودنیها  ،قابل تغییر بود.
تکلیف برای همۀ شرکت کنندگان ناآشنا بود.
به منظور فراهم کردن الگوی ماهر ،از یک فرد بزرگسال ( 25ساله) ،خواسته شد که حرکت مورد نظر را در
مدت  5روز و هر روز  200کوشش( 10بلوک  20کوششی -فاصله هر بلوک  2دقیقه) ،تمرین نماید .در روز پنجم و
بعد از  10دقیقه استراحت ،از اجرای الگو در زوایای مورد نظر ،فیلم برداری شد و یکی از پرتابهای او که دقیقاً به
وسط هدف خورده بود ،به عنوان فیلم الگو ،مورد استفاده قرار گرفت بدین ترتیب از  6زاویه مورد نظر 6 ،فیلم پرتاب
دارت تغییریافته داشته که برای  6گروه ،مورد استفاده واقع شد .در این تحقیق ،ابتدا افراد برای آشنائی با مهارت
پرتابی ،در یک جلسه توجیهی شرکت کردند .در این جلسه به نکات مربوط به مهارت پرتاب دارت از قبیل :نحوه
ایستادن ،نحوه گرفتن پیکانک ،چگونگی باز کردن آرنج و پرتاب پیکانک و ادامه حرکت ،اشاره شد و پس از آن،
طریقه امتیازدهی به همۀ آزمودنیها ،ارائه شد و سپس در مرحله پیش آزمون ،آزمودنی ها  10پرتاب تغییریافته دارت
اجرا کردند و امتیاز مربوط به نتیجه حرکت ،توسط آزمونگر ،ثبت شد .سپس بر اساس نمرات دقت ،افراد در شش
گروه زاویهای (صفر 240 ،180 ،120 ،60 ،و  300درجه) بصورت همگن قرار داده شدند به نحوی که در هر گروه
 10آزمودنی حضور داشتند .بدین ترتیب که همه افراد در همه گروهها ،فیلم یک فرد مشابه و یک پرتاب مشابه را
با زاویه مدنظر گروه خودشان ،مشاهده کردند و در همه گروهها ،قبل از نمایش فیلم ،توجه مشاهده کنندگان را با
دستورالعمل های کالمی ،به حرکت الگو در فیلم ،جلب شد.
افراد در مرحله اکتساب  6بلوک تمرینی داشتند و فیلم مورد نظر را قبل از شروع هر بلوک  5بار مشاهده کردند
و پس از آن  10کوشش تمرینی پرتاب را اجرا کردند .در این مرحله جمعاً افراد  30مشاهده و  60کوشش تمرینی(در
شش بلوک کوششی -فاصله استراحت بین بلوک ها  2دقیقه) را انجام دادند .الزم به ذکر است که زوایای مشاهدهای
که برای گروهها تعیین شده بود ،موافق با گردش عقربههای ساعت ،میباشد بطوریکه زاویه مشاهدۀ از پشت سر،
 0درجه میباشد و ادامه زاویهها موافق با گردش عقربههای ساعت میباشد( .)20آزمون یادداری تأخیری 48 ،ساعت
پس از جلسه اکتساب ،انجام شد به طوری که آزمودنیها یک بلوک  10کوششی انجام دادند و امتیاز مربوط به
نتیجه حرکت ،توسط آزمونگر ،ثبت شد .همچنین ،در طی این کوششها هیچ گونه بازخوردی به افراد داده نشد(.)3
روش های آماری
از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد بهمنظور توصیف دادهها استفاده شد .همچنین جهت
بررسی اثر زاویه بر دقت فراگیری از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مکرر ( 6گروه) * ( 7بلوک) برای مقایسهی
تأثیر استفاده شد .برای بررسی اثر زاویه بر یادداری دقت نیز از آزمون تحلیل واریانس شامل  6گروه زاویهای (صفر،
 240 ،180 ،120 ،60و  300درجه) برای امتیازات مرحلهی یادداری بهره گرفته شد .نرمال بودن امتیازات هر یک
از بلوکها با استفاده از آزمون کولموروف-اسمیرنوف بررسی شد .برای بررسی دقیقتر اثرات اصلی از آزمون
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بنفرونی 1به عنوان آزمون تعقیبی بهرهگیری شد .نتایج آزمونها در سطح معنیداری  0/05گزارش شدهاند .برای
تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از نرم افزار  SPSS 23استفاده شد.
یافتهها
با توجه به اینکه نتایج آزمون کلوموگوروف-اسمیرنوف نشان دهنده مقدار  pبیشتر از  0/05بوده است (بین 0/152
تا  )0/200در نتیجه توزیع داده ها نرمال بوده و پیش فرض آن رعایت شده است.
در جدول  1آمارههای توصیفی امتیازات شرکتکنندگان شامل میانگین و انحراف معیار به تفکیک بلوکها و
زاویهها ارائه شده است.
جدول  :1آمارههای توصیفی امتیازات دقت
زاویه
(درجه)
صفر

60

120

180

240

300

آماره

پیشآزمون

بلوک
1

بلوک
2

بلوک
3

بلوک
4

بلوک
5

بلوک
6

یادداری

میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار
میانگین
انحراف
معیار

28/1

26/0

32/3

39/0

46/9

47/6

45/6

35/5

17/8

10/7

11/0

11/1

9/5

7/9

11/2

7/9

25/4

19/4

27/9

23/1

31/8

38/9

39/9

30/4

10/9

6/4

5/9

6/8

8/4

12/4

6/8

6/2

24/9

24/4

32/0

34/4

37/8

34/3

44/5

29/3

9/1

8/5

7/6

5/6

6/5

12/2

7/1

5/1

26/3

30/9

36/4

45/9

36/4

36/8

45/4

45/6

10/4

12/9

8/1

9/6

5/9

4/9

5/9

5/4

24/1

35/9

32/8

33/5

37/8

31/1

38/0

35/1

10/8

8/2

5/7

9/6

5/9

9/1

7/8

8/6

25/0

30/0

28/9

38/0

34/4

37/3

37/5

37/0

14/4

10/2

13/0

14/1

14/8

11/0

14/0

9/9

1. Bonferroni
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نتایج تحلیل واریانس با اندازههای مکرر (جدول  )2در فراگیری دقت ،نشاندهندهی معنیداری اثر بلوک ()P<0/001
و اثر متقابل زاویه×بلوک ( )P<0/001است ،در حالی که اثر اصلی زاویه معنیدار نیست ( .)P=0/234با بررسی
میانگین بلوکها مشاهده میشود که میانگین بلوکها روندی افزایشی داشتهاند (شکل .)1
جدول  :2نتایج تحلیل واریانس در مراحل اکتساب و یادداری
مرحله

درجه آزادی

منبع تغییرات

آماره F

P

0/992 0/100
5و42
زاویه
پیشآزمون
0/234 1/427
5و42
زاویه (بیرونگروهی)
<0/001 29/322
6و252
اکتساب بلوک (درونگروهی)
<0/001 2/599
30و252
زاویه×بلوک
0/001 4/982
5و42
زاویه
یادداری
نتایج تحلیل واریانس در یادداری دقت نیز نشاندهندهی معنیداری اثر زاویه بر یادداری دقت است (.)P=0/001
با بررسی میانگینهای یادداری دقت در زاویههای مختلف مشاهده شد که زاویه  180دارای بیشترین میانگین است
(شکل  .)1در ادامه نتایج مقایسات چندگانه با تعدیل آزمون تعقیبی مشخص کرد که اکثر میانگینهای زاویهها دارای
تفاوت معنیدار نیستند ،به جز زاویه  180با دو زاویه  60و  120درجه که دارای تفاوت معنیدار هستند (.)p>0/05
نتایج تفصیلی آزمون تعقیبی در جدول  3ارائه شده است .مقادیر ارائهشده در هر خانه این جدول عبارت است از
حاصل تفریق میانگین بلوک حاضر در سطر مربوط به آن خانه از میانگین بلوک مذکور در ستون خانه مربوطه؛ به
عنوان مثال عدد  2/1در خانه حاصل از بلوک  1در سطر و پیشآزمون در ستون برابر است با میانگین بلوک 1
منهای میانگین پیشآزمون .هم چنین * نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت میانگینها در سطح  0/05است.
در ادامه با استفاده از آزمون تعقیبی برای بررسی دقیقتر عامل بلوک مشخص شد که میانگینهای همگی
بلوکها دارای تفاوت معنیدار با یکدیگر هستند ،به جز پیشآزمون با بلوک  ،1بلوک  3با بلوکهای  4و  5و بلوک
 4با بلوکهای  5 ،3و  ،6و بلوک  5با  6که دارای تفاوت معنیدار نیستند.
جدول  :3نتایج آزمون تعقیبی برای اثر بلوک
بلوک
پیشآزمون
بلوک 1
بلوک 2
بلوک 3
بلوک 4
بلوک 5
بلوک 6

پیشآزمون

بلوک 1

بلوک 2

بلوک 3

بلوک 4

بلوک 5

2/1
*6/1

*

3/9

*10/0

*7/9

*4/0

*11/9

*9/7

*5/8

1/8

*12/0

*9/9

*6/0

2/0

0/2

*16/2

*14/1

*10/1

*6/2

*4/3

*4/2

بلوک 6

 202پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی /سال چهاردهم /شماره بیست و هشتم /پاییز و زمستان 1397

شکل  : 1نمودار خطی میانگین دقت شش زاویه در بلوکهای آزمایش
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر زاویههای مختلف نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک
تکلیف بدیع بود .بدین منظور تعداد  60دانشجوی دختر غیرورزشکار داوطلب مورد آزمون قرار گرفتند .داوطلبان در
شش گروه تمرینی به مشاهده تکلیف پرتاب دارت در صفحه افقی در زاویههای مشاهدهای 240 ،180 ،120 ،60 ،0
و  300درجه به تمرین مشاهدهای پرداختند .نتایج بدست آمده نشان داد در مرحله اکتساب،همه گروهها ،الگوی
حرکت را فرا گرفتند .گروه زاویه  0درجه یا مدل ذهنی که مهارت را از نمای پشتی مدل مشاهده کردند و گروه
زاویه  180درجه یا مدل عینی یا مدل غیرهمسو با مدل ،توالی حرکت را خیلی سریعتر یاد گرفتند .نتایج این پژوهش
با نتایج پژوهش ایشیکورا و اینوماتا ( ،)16روشال ( ،)18پرس و همکاران(،)20ایشیکورا ( )21که دریافتند گروه
مشاهده از پشت سر الگو ،نسبت به گروه مشاهده از زاویه جلویی ،دقت بیشتری داشتند ،همخوانی ندارد و با نتایج
پژوهش سم بروک ( )19که هیچ اختالفی در نتایج اکتساب بین گروههای مدل ذهنی و عینی ،پیدا نکرد ،همخوانی
دارد .احتمال دارد نتایج به دست آمده در مطالعۀ حاضر که نشان دهنده برتری زوایای صفر و  180درجه در اکتساب
می باشد ،به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنیها از الگو میباشد.
نتایج آزمون یادداری ،یادگیری بیشتر گروه زاویه  180درجه نسبت به گروههای دیگر را نشان داد .که این نتایج
با نتایج پژوهش ایشیکورا و اینوماتا ( )16و پرس و همکاران (،)20که دریافتند گروه مشاهده الگو از روبرو یا زاویه
 180درجه ،نسبت به گروه مشاهده از زاویه پشت سر ،دقت یادگیری بیشتری داشتند ،همخوانی دارد و با نتایج
پژوهش ایشیکورا و اینوماتا ( )16و ایشیکورا ( ،)21که هیچ اختالف و یا یکسانی در نتایج یادداری بین گروههای
مدل ذهنی و عینی را گزارش کردند ،همخوانی ندارد.
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چنین به نظر می رسد که در زاویه  180درجه چون موقعیت قرار گیری فرد نسبت به الگو به نحوی بوده که
دست پرتاب توسط مشاهده کننده بهتر دیده می شده است ،این زاویه برتری بیشتری نسبت به دو زاویه دیگر
( 120و  60درجه) داشته است .بنابراین ممکن است سطح پردازش اطالعات شناختی مورد نیاز ،هنگام تغییر زاویه
دید بر میزان یادگیری تأثیر بگذارد .در نمایش عینی یا از روبرو و غیرهمسو با مدل ،الزم است فراگیر دو وارونه
سازی در اطالعات(جلو ،عقب و راست ،چپ) ایجاد کند .بر اساس فرضیه ایشیکورا و اینوماتا ( ،)16هرچه وارونه
سازی اطالعات بیشتر باشد ،فرایندهای شناختی عمیق تری مورد نیاز است و فراگیر را وادار می کند حرکات یک
مهارت را در سطح شناختی عمیقتری پردازش کند زیرا پردازش معکوس به اطالعات بصری حرکت نیاز دارد،
بنابراین منجر به یادگیری بیشتر مهارت ،بخاطر رشد بازنمایی حافظه ای قوی تر ،میگردد .لذا این فرضیه اثبات
میشود که در مرحلۀ یادداری ،مشاهده کنندگان حرکت از زاویه  180درجه یا روبرو یا مدل عینی ،منجر به یادگیری
بیشتری میگردند همچنین تفاوتهای بین دو مدل ممکن است به تفاوتهای پردازش اطالعات بصری مربوط به
اختالف بین مدل و یادگیرنده در رابطه با سمت راست و چپ بدن ارتباط داشته باشد( .)16بر این اساس ،میتوان
فرض کرد که اگر پیچیدگی معکوسسازی چپ-راست اطالعات بصری منجر به تغییر در نوع کد مورد استفاده برای
به خاطر سپردن اطالعات گردد،عمق پردازش مربوط به اکتساب و یادداری مهارت ممکن است تحت تاثیر قرار
گیرد(.)16
همچنین میتوان گفت که ،یادگیرندگان مدل دهی عینی نیاز داشتند تاآنچه را که در دو محور مشاهده میکنند،
دستکاری کنند ،دو راه مختلف وجود دارد که در آن معکوس سازی استراتژی پردازش میتوانست اجرا گردد .یک
راه این است که اطالعات بصری در حافظه کاری قبل از اینکه به ذخیره طوالنی مدت منتقل شود ،معکوس میشود
(معکوسسازی در حافظه کاری) .راه دیگر این است که اطالعات بصری بدون معکوسسازی از حافظه کاری به
ذخیره بلندمدت منتقل میشود و سپس معکوسسازی در بازتولید حرکات اتفاق میافتد(معکوسسازی بازتولید) .در
نتیجه این دو استراتژی پردازش میتواند با اثرات مختلف بر روی الگوهای جستجوی بصری در طول مشاهدات،
شناسایی و اجرای بعدی مهارت مشاهده شده متمایز شوند (.)17
با توجه به تحقیق کنونی در حیطه تأثیر زوایای مشاهده ،که یک مهارت حرکتی مجرد بوده در مقابل تحقیقات
گذشته که عمدتاً مهارتهای زنجیرهای و مداوم(توالی رقص ،گره زدن و مهارت دریافت توپ بیسبال) بودهاند
علیرغم استفاده از مکانیسمهای کنترل حرکتی متفاوت در سیستم حرکتی ( )13به منظور یادگیری حرکت ،مکانیسم-
های مشابهی را هنگام استفاده از الگودهی ویدئویی ،به کار میگیرند .لذا ممکن است تحقیقات دیگری با استفاده
از تکالیف مجردی که تقاضاهای تکلیفی متفاوت داشته باشند ،نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد .لذا با توجه به
نادر بودن تحقیقات در زمینه تکالیف مجرد ،همچنان لزوم هرچه بیشتر تحقیقات در این زمینه احساس میشود.
در نهایت در تبیین نتایج کسب شده میتوان گفت که تمرین یادگیری مشاهدهای علی الخصوص مشاهده حرکت
الگوی ویدئویی از زاویه صفرو  180درجه،به دلیل مشاهده بهتر الگوی حرکت و تقلید بهتر آزمودنیها از الگو ،باعث
بهبود عملکرد میگردد در حالیکه برای یادگیری بیشتر ،مشاهده حرکت از زاویه  180درجه ،به دلیل درگیر کردن
یادگیرنده در فرایندهای حافظهای و شناختی بیشتر ،میتواند با هدف بهبود یادگیری مورد توجه قرار گیرد(.)17 ,16
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سپاسگزاری
از مسئولین محترم دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد علی الخصوص مدیریت محترم گروه عمومی و
 صمیمانه اینجانب،مسئول محترم آزمایشگاه و همچنین آزمودنیهای این تحقیق که در طول اجرای این پژوهش
. تشکر و قدردانی میگردد،را همراهی کردند
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